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V HLAVĚ
Sobota 1. 8. | 17:00 hod. | 3D | vstupné 155 Kč
Neděle 2. 8. | 17:00 hod. | 2D | vstupné 120 Kč
USA, animovaný, 102 min., pro děti, český dabing
Nejen  období  dospívání  je  komplikovaná  etapa  života  nás  všech,  celé  naše  bytí
ovlivňují  emoce – Radost, Strach, Vztek, Nechuť a Smutek. A tyto stavy prožívá i
jedenáctiletá  dívka Riley.  Emoce žijí  na  Hlavním velitelství,  což je  řídící  centrum
uvnitř mysli, odkud pomáhají vypořádat se s nástrahami všedních dní. Jak se Riley
společně  se  svými  emocemi  pokouší  vyrovnat  s  problémy  nových  začátků  po
přestěhování do nového bydliště v San Franciscu, propuká na Hlavním velitelství
zmatek.  Ačkoliv  se  Radost,  Rileyina  hlavní  a  nejdůležitější  emoce,  pokouší  brát
všechno z té nejlepší možné stránky, objevují se mezi emocemi neshody v tom, jak se
co nejlépe vypořádat s novým městem, domovem a školou. A právě tento snímek nás
zavede do těch nejpozoruhodnějších míst, jaká vůbec mohou existovat – do lidské
mysli.
Hrají: Diane Lane, Amy Poehler, Mindy Kaling, Bill Hader, Kyle MacLachlan, Phyllis
Smith, Lewis Black, Richard Kind, Jess Harnell, Carlos Alazraqui, Frank Oz, Paula
Poundstone, Bobby Moynihan, Josh Cooley, Flea, John Ratzenberger, Rashida Jones
Režie:   Pete Docter, Ronaldo Del Carmen

MISSION: IMPOSSIBLE – NÁROD GRÁZLŮ
Sobota 1. 8. | 20:00 hod.
USA, akční, 132 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Agentura IMF je postupně likvidována bájným Syndikátem, který je národem grázlů
a nájemných vrahů,  kteří  zabíjejí  na  zakázku.  IMF stojí  před  rozpuštěním,  ale  to
nechce dopustit Ethan Hunt. Sestaví proto tým, aby společně čelili zatím nejtěžší misi
ve  svých  životech.  Musí  dokázat,  že  Syndikát  existuje  a  nakonec  ho  zlikvidovat
všemi možnými prostředky. Šance je ovšem víc než nulová!
Hrají:  Tom  Cruise,  Jeremy  Renner,  Ving  Rhames,  Simon  Pegg,  Alec  Baldwin,
Rebecca Ferguson, Sean Harris, America Olivo, Simon McBurney, Jing Chu Zhang,
Hermione Corfield, Jens Hultén
Režie: Christopher McQuarrie



DOMÁCÍ PÉČE 
Film uvedený na MFF KV 2015
Neděle 2. 8.  | 20:00 hod.
ČR, komedie, 92 min., vstupné 120 Kč, mládeži přístupný
Obětavá zdravotní sestra Vlasta při své práci na jihomoravském venkově ošetřuje
spoustu rázovitých místních pacientů. Když se však dozví, že sama potřebuje pomoc,
musí ji začít hledat mimo prostředí, které zná. Díky dceři jednoho z pacientů a její
esoterické mentorce začíná objevovat svět alternativního léčení a díky němu snad i
sebe  samu...  To  vše  k  velké  nelibosti  manžela  Ladi,  který  na  tyhle  "hňupoviny"
nevěří.  Vlasta tak  musí  bojovat  nejen se svojí  nemocí,  ale  i  s  Laďovým zdravým
moravským "rozumem".  Komedie a drama se proplétají,  když si  Vlasta poprvé v
životě začíná uvědomovat, že taky ona potřebuje péči...
Hrají:  Bolek Polívka, Alena Mihulová, Tatiana Vilhelmová, Zuzana Kronerová
Režie:  Slávek Horák

KOBRY A UŽOVKY
Film uvedený na MFF KV 2015
Středa 5. 8. | 20:00 hod.
ČR, drama, 111 min., vstupné 80 Kč, do 15 let nevhodný
Užovka je muž, ztracený ve svém vlastním životě. Je mu už skoro čtyřicet a nemá
holku  ani  práci,  přičemž  cítí,  že  má  poslední  šanci  sám  se  sebou  něco  udělat.
Naskytne se mu příležitost, kterou už nehodlá promarnit. Ale je tu jeho bratr Kobra,
magor a feťák, bydlící s věčně opilou matkou. Staví si vzdušné zámky a vykrádá
chatky. Ve chvíli, kdy se ukáže, že by Užovka mohl být konečně šťastný, objeví se
jeho bratr Kobra. Užovka se mu rozhodne dát pořádnou lekci, situace se ale vymkne
kontrole.
Hrají:  Matěj Hádek, Kryštof Hádek, Jan Hájek, Jana Šulcová, Lucie Polišenská, Lucie
Žáčková, David Máj, Věra Kubánková
Režie:  Jan Prušinovský
 
MALLORY
Film uvedený na MFF KV 2015
Čtvrtek 6. 8. | 20:00 hod.
ČR, dokumentární, 101 min., vstupné 80 Kč, mládeži přístupný
Po  unikátních  časosběrných  dokumentech  Marcela,  René  a  Katka  přichází
dokumentaristka Helena Třeštíková s novým filmem, v němž 13 let sleduje hlavní
hrdinku Mallory, která se po těžkých životních peripetiích odhodlaně snaží vrátit do
běžného života. S Mallory se život nemazlil, ona se však po porodu syna dokázala
vymanit z drogové závislosti a zvládla i období, kdy se ocitla s dítětem na ulici a žila
jako  bezdomovec.  Mallory  dnes  na  střední  odborné  škole  studuje  obor  Sociální
činnost a své uplatnění nakonec nalezla v pomoci těm, jejichž životy zná nejlépe –



lidem na okraji společnosti a zároveň dokazuje, že vždy existuje  šance změnit svůj
život.
Režie:   Helena Třeštíková

AMY
Film uvedený na MFF KV 2015
Pátek  7. 8. | 20:00 hod.
Velká Británie, životopisný dokument, 128 min., vstupné 80 Kč, do 12 let nevhodný, s
titulky
Kým ve skutečnosti byla dívka, která stojí za slavným jménem Amy Winehouse? Co
tato  hudební  ikona skrývala  před  okolním světem a  proč  zemřela  v pouhých 27
letech?  Celovečerní  dokument  nechává  promlouvat  zejména  Amy  samotnou
prostřednictvím dosud nezveřejněných archivních záběrů, rozhovorů, ale především
skrze její  hudbu a původní  texty,  které  vždy reflektovaly aktuální  události  jejího
života. Uvidíme Amy jako obyčejnou dívku s obrovským talentem a touhou zpívat,
jako popovou hvězdu obletovanou fanoušky i jako oběť manipulovanou manažery a
pronásledovanou  bulvárními  novináři,  unikající  k  závislostem.  Za  známým
mediálním obrazem ale odhalujeme hlavně Amy, která skutečně touží jen po dvou
věcech: opravdové lásce a hudbě.
Hrají:  Amy Winehouse (a.z.), Mark Ronson, Tony Bennett, Pete Doherty
Režie:  Asif Kapadia

MIMONI
Sobota 8. 8. | 17:00 hod.| 3D | vstupné 120 Kč
Neděle 9. 8. | 17:00 hod.| 2D | vstupné 105 Kč
USA, animovaný, 91 min., pro děti, český dabing
Zamysleli  jste  se  někdy  nad  tím,  proč  vlastně  ti  žluťoučcí  a  k  sežrání  roztomilí
Mimoni  dobrovolně  slouží  Gruovi,  padouchovi  s  velkým  P?  Odpověď  přináší
animovaná komedie Mimoni,  která z nich konečně a především zcela zaslouženě
dělá  hlavní  postavy  jejich  vlastního  příběhu.  A  tihle  dobráci  od  kosti  vidí  od
nepaměti  smysl  své  existence  v  posluhování  tomu největšímu  darebákovi  široko
daleko. Kdykoliv shodou náhod, ke kterým často přispívali oni sami, o svého pána
přišli, hned si hledali dalšího. A tak to šlo celá staletí.
Hrají:   Sandra Bullock,  Jon Hamm, Michael  Keaton,  Allison Janney,  Katy Mixon,
Steve Coogan, Pierre Coffin, Chris Renaud, Steve Carell, Hirojuki Sanada
Režie:  Kyle Balda, Pierre Coffin

VĚČNĚ MLADÁ
Sobota 8. 8. | 20:00 hod.
USA, drama, 112 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky



Kdo z nás by nechtěl přestat stárnout? Ani ne třicetiletá Adaline havaruje se svým
autem a stane se zázrak – nejen, že nehodu přežije, ale navíc už nikdy nezestárne ani
o jediný den a žije dalších 80 let. Věčné mládí se však záhy projeví jako překážka v
běžném  životě.  Adaline  bezmocně  sleduje,  jak  její  dcera  stárne,  až  je  starší  než
Adaline.  Dlouhodobě  nemůže  prožívat  lásku  a  nakonec  zůstává  úplně  sama.  Po
letech osamocení se v Adalině životě objevuje Ellis Jones, do kterého se zamiluje. Vše
vypadá idylicky, ale jen do okamžiku, než se Adaline setká s otcem svého přítele
Williamem. William totiž v Adaline pozná dívku, kterou před lety miloval...
Hrají:  Blake  Lively,  Michiel  Huisman,  Harrison  Ford,  Amanda  Crew,  Richard
Harmon,  Ellen  Burstyn,  Kathy  Baker,  Mark  Ghanimé,  Anjali  Jay,  Lynda  Boyd,
Barclay  Hope,  Chris  William  Martin,  Robert  Moloney,  Serge  Houde,  Anthony
Ingruber
Režie: Lee Toland Krieger

ANT - MAN 
Neděle   9. 8. | 20:00 hod.| 3D | vstupné 145 Kč
Středa  12. 8. | 20:00 hod.| 3D | vstupné 145 Kč
USA, akční sci-fi, 117 min., do 12 let nevhodný, český dabing
Podvodník  Scott  Lang,  vybavený  pozoruhodnou  schopnosti  zmenšit  své  fyzické
rozměry,  ale  současně  znásobit  svou sílu,  se  musí  ujmout  role  hrdiny  a  pomoci
svému mentorovi doktorovi Hankovi Pymovi ochránit tajemství, skrývající se v jeho
úžasném obleku Ant-Mana, před zcela novými nebezpečími, která ho ohrožují. Pym
a Lang jsou tváří v tvář zdánlivě nepřekonatelným překážkám nuceni naplánovat a
provést rafinovanou loupež, která zachrání celý svět.
Hrají:  Paul  Rudd,  Michael  Douglas,  Evangeline  Lilly,  Michael  Peña,  Bobby
Cannavale,  Judy  Greer,  Corey  Stoll,  John  Slattery,  Joe  Chrest,  Wood  Harris,  Tip
Harris, David Dastmalchian, Martin Donovan, Hayley Atwell, Kourtney Shales, Zack
Duhame,  Jordi  Mollà,  Rod  Hallett,  Marie  Joelyn,  Vanessa  Ross,  Chandra  Shaker
Sangam, Abby Ryder Fortson
Režie:  Peyton Reed

ODEBRAT Z PŘÁTEL
Čtvrtek 13. 8.  | 20:00 hod.
USA, thriller, 83 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Zesměšnit  člověka  uveřejněním  jeho  nelichotivé  fotky  či  choulostivého  videa  na
internetu vás může stát život.   Nezvyklý název je  na místě,  protože tenhle velmi
originální film, který se stal pro online generaci doslova senzací, se celý odehrává na
internetu.  Laura  Barns  byla  obyčejná  středoškolačka,  dokud  se  na  internetu
neobjevilo video, které do nechutných detailů prezentovalo, jak se sťala na jednom
večírku.  Dříve  všemi  obletovaná  kráska  veřejnou  potupu  neustála  a  spáchala
sebevraždu.  V  den  výročí  její  smrti  se  partička  jejích  spolužáků  „sejde“  na



videochatu, kde řeší obvyklé teenagerovské problémy, dokud se do jejich skupiny
nenabourá neznámý uživatel  s  přezdívkou Billie227.  Kromě toho,  že ho  nejde  ze
soukromé diskuze vyhodit, je na tomto uživateli zvláštní i to, že ho velmi zajímá, kdo
nahrál na internet ono nelichotivé video. A pak se do diskuze zapojí i jejich mrtvá
spolužačka… Pocit,  že jde o nechutný vtip, brzy vystřídá absolutní zděšení všech
zúčastněných.  Neznámý  uživatel  totiž  nezůstává  jen  u  slovních  výhrůžek  a  za
pravdou jde doslova přes jejich mrtvoly.
Hrají:  Renee Olstead, Shelley Hennig, William Peltz, Courtney Halverson, Moses
Storm
Režie:  Levan Gabriadze

NESMRTELNÝ
Pátek 14. 8. | 20:00 hod.
USA, thriller, 117 min., vstupné 100 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Průmyslový magnát, miliardář Damian Hale již dlouho ovládá svůj svět, ve kterém
ze  své  newyorské  operační  základny  mistrovsky  rozehrává  mocenské  hry.  Po
vzájemném  odcizení  se  svou  dcerou,  aktivistkou  Claire,  má  Damian  opravdový
vztah pouze ke svému celoživotnímu příteli  a  pravé ruce Martinu O'Neilovi.  Ale
diagnóza  nevyléčitelné  rakoviny  přiměje  Damiana  podstoupit  radikální  lékařský
zákrok, „odpoutání", který pro něj zvrátí běh času.
Hrají:  Ryan  Reynolds,  Natalie  Martinez,  Matthew  Goode,  Ben  Kingsley,  Victor
Garber, Jesica Ahlberg, Sam Page, Teri Wyble, Oscar Gale
Režie: Tarsem Singh

MALÝ DRÁČEK
Sobota 15. 8. | 17:00 hod
Neděle 16. 8. | 17:00 hod.
Německo, animovaný, 80 min., vstupné 100 Kč, pro děti, český dabing
Dráček Kokosáček a jeho kamarád Oskar se narodili na Dračím ostrově, ale jsou jiní
než ostatní. Kokosáček je létající drak, který nelítá a Oskar je drak masožravec, který
se stal vegetariánem. Společně s vynalézavou dikobrazicí Matildou musí zachránit
ostrov před nebezpečnou sopkou, která se po letech najednou probudila. Bude to ale
možné jenom tehdy, pokud draci všech velikostí a barev uzavřou mezi sebou mír a
spojí síly k záchraně jejich nádherného ostrova.
Režie: Hubert Weiland, Nina Wels

VYKOLEJENÁ
Sobota 15. 8. | 20:00 hod.
USA, komedie, 125 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Novinářka Amy vede skvělý  život  -  má dobrou práci  ve společenském časopise,
báječné kamarádky,  útulný byt a pěknou sestavu přítulných partnerů, kteří  od ní



kromě příležitostného sexu nic nechtějí.   Amy by takhle spokojeně žila  asi  až do
důchodu,  kdyby  se  nerozhodla  napsat  rozhovor  s  velmi  úspěšným  sportovním
lékařem Aaronem. Jako správná novinářka se rozhodne poznat objekt svého zájmu
opravdu důkladně a  tak  se  s  ním vyspí.  Zcela  v duchu svého životního názoru,
naprosto nezávazně. Jenže tenhle doktor je z poněkud jiného materiálu než ostatní
příležitostní milenci a chtěl by s ní sex závazně opakovat. To Amy naprosto vyděsí a
vezme  nohy  na  ramena.  Ale  sotva  vyrazí,  uvědomí  si,  že  se  jí  už  nechce  běžet
životem samotné. Jenže to by předtím nesměla dát „svému" doktorovi kopačky.
Hrají:   Tilda Swinton, Marisa Tomei, Amy Schumer, Ezra Miller, Bill Hader, John
Cena,  Barkhad Abdi,  Katy  Mixon,  Brie  Larson,  Bar  Paly,  Mike Birbiglia,  Vanessa
Bayer,  Method Man,  Jon Glaser,  Marija  Skangale,  Norman Lloyd,  Pete Davidson,
Daniel Radcliffe
Režie:  Judd Apatow

MÉĎA 2
Neděle 16. 8. | 20:00 hod.
USA, komedie, 115 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, český dabing
Nejsprostší  a  nejukecanější  plyšový  medvěd na  světě  zdárně  překonal  pubertu  a
touží  se  usadit,  oženit  a  pořídit  si  rodinu.  Mimořádně  úspěšná  komedie  Méďa
názorně předvedla, že když jste z plyše, nic vás nezastaví, aspoň co se humoru týče. 
Hrají: Mark  Wahlberg,  Amanda  Seyfried,  Morgan  Freeman,  Seth  MacFarlane,
Patrick Warburton, Jessica Barth, Richard Schiff, Martin Klebba, Liam Neeson, Tina
Grimm,  Michael  Dorn,  Dennis  Haysbert,  Sam  J.  Jones,  John  Slattery,  David
Hasselhoff, Philip Casnoff, Nana Visitor
Režie:  Seth MacFarlane

BEZ KALHOT XXL
Středa 19. 8.  | 20:00 hod.
USA, komedie, 115 min., vstupné 90 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Děj filmu navazuje na první film tři roky poté, kdy Mike ukončil  svou vrcholnou
kariéru striptéra a i zbývající členové striptérské skupiny Králové Tampy se chystají
hodit ručník do ringu. Ale chtějí to udělat po svém - společně s legendární hlavní
hvězdou Magickým Mikem chtějí  vstoupit  do světel  reflektorů v posledním dech
beroucím představení a udělat tak tlustou čáru za minulostí. Mike a ostatní chlapi se
vydávají na své závěrečné vystoupení a sklízejí nečekaný obdiv, zároveň se  zbaví
své minulosti.
Hrají:  Channing  Tatum,  Amber  Heard,  Jada  Pinkett  Smith,  Matt  Bomer,  Joe
Manganiello,  Andie  MacDowell,  Gabriel  Iglesias,  Elizabeth  Banks,  Kevin  Nash,
Adam Rodriguez, Donald Glover, Christian Boeving, Billy Reilich
Režie: Gregory Jacobs



KDYŽ ZVÍŘATA SNÍ
Čtvrtek  20. 8.  | 20:00 hod.
Dánsko, thriller, 84 min., vstupné 90 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Devatenáctiletá Marie,  outsiderka v ostrovní  komunitě,  žije  sama se svými rodiči.
Nemá  nikoho,  komu  by  se  mohla  svěřovat,  kromě  Daniela,  mladého  muže
okouzleného její divokou povahou. Místní lidé však mají z dívky obavy, neméně pak
z její matky, která je upoutána na invalidní vozík, trpící záhadnou chorobou. Když
Marie zjistí, že se její tělo mění – na její hrudi a zádech roste hustá srst – začne pátrat
po odpovědích, vztahujících se k utajované rodinné minulosti. Po něčem, co bude mít
nedozírné následky pro ni i pro celou rodinu – a také na volbu, kterou musí učinit.
Pustá  skalnatá  krajina  Jutska  zahalená  do  úchvatné  palety  mořských  barev,
doprovázená  tradičními  folkovými  melodiemi,  dává  tušit  neotřelý  a  sebejistý
hororový thriller. Když zvířata sní, není radno je rušit. Bývají pak agresivní.
Hrají: Lars  Mikkelsen,  Jakob  Oftebro,  Sonja  Richter,  Gustav  Dyekjær  Giese,  Stig
Hoffmeyer, Sonia Suhl 
Režie: Jonas Alexander Arnby   
 
FANTASTICKÁ ČTYŘKA
Pátek 21. 8. | 20:00 hod.
USA, akční, 94 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný, český dabing
Ben, Sue, Johnny a Reed jsou obyčejní mladí outsideři, kteří mají sklony k bádání a
překonávání hranic známého světa. Jedním z jejich cílů je i rozlousknutí problému
interdimenzionálního cestování. Jakmile mají dojem, že tento úkol zvládli, vydají se
na  nebezpečnou  cestu  do  alternativního  vesmíru.  Během  pokusu  a  cesty  do
nepoznaného prostoru  je  potká nečekaná proměna.  Po  návratu se  jim záhadným
způsobem změní  nejen  fyzická podoba ale  především schopnosti.  Po  počátečním
šoku se  dokáží  spojit  v  tým,  který  se  učí  nečekaně získané  schopnosti  ovládat  a
využívat. A brzy se ukáže, že je budou opravdu naléhavě potřebovat při záchraně
Země před silným nepřítelem.
Hrají:  Kate  Mara,  Toby Kebbell,  Miles  Teller,  Jamie  Bell,  Michael  B.  Jordan,  Tim
Blake Nelson, Reg E. Cathey, Mary Rachel Dudley, Han Soto, Marco St. John, Don
Yesso
Režie:  Josh Trank

BARBIE ROCK’N ROYALS
Sobota 22. 8. | 17:00 hod.
Neděle 23. 8. | 17:00 hod.
USA, animovaný, 84 min., vstupné 105 Kč, pro děti, český dabing
Nejoblíbenější kamarádka mnoha generací holčiček se konečně dočkala premiéry na
filmovém  plátně.  Přestože  loni  oslavila  pětapadesátiny,  stále  se  může  chlubit
dokonalými křivkami. Díky nim si už zahrála třeba Popelku, Malou mořskou vílu



nebo zakletou Odettu z Labutího jezera. A v tomto roce se Barbie stane filmovou
hvězdou jako rocková princezna.  
Režie: Karen Lloyd

DÁREK
Sobota 22. 8. | 20:00 hod.
USA, thriller, vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Simon a Robyn jsou mladý manželský pár,  jehož život se odehrává přesně podle
představ a plánů. A to až do chvíle, kdy náhodně potkají Gorda, Simonova dávného
známého ze střední školy. Od té doby se jejich budoucnost začíná pomalu, ale jistě
rozjíždět  jako  po  děsivém  a  šíleném  tobogánu.  Po  několika  dalších  náhodných
setkáních a nečekaných návštěvách Simon a Robin začínají být z Gordova chování a
slov znepokojení. A navíc se začnou objevovat záhadné dary, díky nimž se odkrývají
podivná tajemství z minulosti. A Robyn se tak nejen dozvídá znepokojující pravdu o
tom, co se odehrálo před dvaceti lety mezi Simonem a Gordem, ale především stojí
před nečekanými otázkami. Jak dobře opravdu známe nám nejbližší lidi? Je dávná
minulost navždy už jen minulostí?
Hrají: Joel Edgerton, Jason Bateman, Rebecca Hall, Beau Knapp, David Denman, Tim
Griffin, P.J. Byrne
Režie:  Joel Edgerton

FILMOVÝ DOBRODRUH KAREL ZEMAN
Film uvedený na MFF KV 2015
Neděle 23. 8. | 20:00 hod.
ČR, dokumentární, 102 min., vstupné 80 Kč, mládeži přístupný
Tento  dokument  je  životopisným  filmem,  který  se  ohlíží  za  životem,  dílem  a
významem klasika světové kinematografie. Zároveň odhaluje inspirativní zdroje jeho
tvorby, ohlas ve světě a nahlédne do kuchyně průkopníka filmových triků. Pokud
spočteme ceny z festivalů, divácký ohlas v zahraniční distribuci i množství publikací
a počet filmových tvůrců, kteří Karla Zemana uvádějí jako inspirační zdroj, dojdeme
k závěru, že Karel Zeman je  jedním z nejúspěšnějších a nejvíce ceněných českých
filmařů  ve  světě.  Byl  ve  svém  oboru naprostým  solitérem,  stvořil  si  vlastní  svět
vycházející čistě ze své imaginace. Všechno se naučil sám, neprošel filmovou školou,
není lehce zařaditelný do jakési vlny, období nebo směru. Pro svou vnitřní poezii a
upřímnost  však  jeho  filmy  nestárnou.  Nesmírně  pracovitý,  vynalézavý  a
perfekcionistický, stále si však uchovávající dětský pohled na svět, plný tajemství a
dobrodružství.
Hrají:  Karel Zeman (a.z.), Tim Burton, Magda Vášáryová, Ludmila Zemanová, Josef
Lukáš, Petr Herrmann, Michal Pospíšil, Valentina Thielová, Zdeněk Krupa, Zdeněk
Husták, Boris Masník, Karel Hutěčka, Kosei Ono, Paul Wells, Terry Gilliam, Tony
Dalton, Karel Smyczek, Rock Demers, Zdeněk Ostrčil, Emil Horváth ml.



Režie:  Tomáš Hodan

BOJOVNÍK
Středa 26. 8. | 20:00 hod.
USA, akční, 120 min., 110 Kč, do 12 let nevhodný,  s titulky
Boxer Billy Hope je na vrcholu své slávy,  má nádherný dům a milující  rodinu.  I
navzdory jeho úspěšné kariéře, ho manželka Maureen prosí, aby s boxem skončil a
mohl  tak  trávit  více  času  se  svojí  dcerou  Leilou.  Během  jednoho  večírku  Billy
skutečně svůj odchod „do důchodu" oznámí. Vše se ovšem změní ve chvíli, kdy je
jeho manželka neúmyslně zabita během potyčky s jiným boxerem. Billyho svět se
hroutí.  Když  mu  soud  navíc  odebere  kvůli  jeho  nevyrovnané  povaze  dceru  z
opatrovnictví, je jeho poslední nadějí návrat do světa boxu. Za pomoci trenéra Tita
Willse se pokusí získat svoji dceru zpět...
Hrají: Rachel McAdams, Jake Gyllenhaal, Naomie Harris, Forest Whitaker, Miguel
Gomez, Victor Ortiz, Beau Knapp, Curtis "50 Cent" Jackson, Rita Ora, Clare Foley
Režie: Antoine Fuqua

KRYCÍ JMÉNO  U.N.C.L.E
Čtvrtek 27. 8. | 20:00 hod.
USA, akční, 116 min., vstupné 100 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Hlavními postavami filmu, zasazeného do první poloviny šedesátých let minulého
století, do doby vrcholící studené války, jsou agent CIA Solo a agent KGB Kuryakin.
Oba agenti jsou nuceni odložit dlouholeté nepřátelství a spolupracovat na společném
úkolu  -  překazit  plány  tajemné  mezinárodní  zločinecké  organizace,  která  chce
šířením  jaderných  zbraní  a  technologií  destabilizovat  křehkou  rovnováhu  sil  ve
světě. Dvojice agentů má k dispozici jediné vodítko – dceru zmizelého německého
vědce, která je klíčem k proniknutí do zločinecké organizace. Musí závodit s časem,
aby vědce našli a zabránili celosvětové katastrofě.
Hrají:  Henry Cavill, Alicia Vikander, Hugh Grant, Armie Hammer, Jared Harris,
Elizabeth Debicki, Luca Calvani, Hugh O'Brien, Jd Roth-round
Režie:  Guy Ritchie

HITMAN: AGENT 47
Pátek  28. 8.  | 20:00 hod.
USA, krimi, 96 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Agent  47  je  elitním  a  dokonalým  zabijákem,  který  byl  pomocí  genetických
experimentů vyšlechtěn jako dokonalý vražedný stroj. Jeho nadcházejícím cílem je
korporace, která má v úmyslu zmocnit se vytvořeného genu a pomocí něj vytvořit
armádu zabijáků, jejichž schopnosti předčí dokonce i vlastnosti agenta 47. Ve svém
osamělém  boji  se  spojí  s  Katiou  van  Dees,  mladou  ženou,  která  je  schopná
zodpovědět  většinu  otázek  týkajících  se  jeho  původu  a  zároveň  střeží  tajemství



umožňující  odhalit  a  především  zničit  nepřátelskou  spikleneckou  korporaci.  Vše
směřuje  k závěrečné epické bitvě,  v  níž proti  nim stojí  v  čele  armády protivníků
lstivý John Smith.
Hrají: Rupert Friend, Zachary Quinto, Thomas Kretschmann, Ciarán Hinds, Hannah
Ware, Emilio Rivera, Rolf Kanies
Režie:  Aleksander Bach 

MIMONI
Sobota 29. 8. | 17:00 hod. | 3D | vstupné 120 Kč
Neděle 30. 8. | 17:00 hod. | 2D | vstupné 105 Kč
USA, animovaný, 91 min., vstupné 120 Kč, pro děti, český dabing
Zamysleli  jste  se  někdy  nad  tím,  proč  vlastně  ti  žluťoučcí  a  k  sežrání  roztomilí
Mimoni  dobrovolně  slouží  Gruovi,  padouchovi  s  velkým  P?  Odpověď  přináší
animovaná komedie Mimoni,  která z nich konečně a především zcela zaslouženě
dělá hlavní postavy jejich vlastního příběhu. A tihle dobráci od kosti vidí odnepaměti
smysl  své  existence  v  posluhování  tomu  největšímu  darebákovi  široko  daleko.
Kdykoliv shodou náhod, ke kterým často přispívali oni sami, o svého pána přišli,
hned si hledali dalšího. A tak to šlo celá staletí.
Hrají:  Sandra  Bullock,  Jon  Hamm,  Michael  Keaton,  Allison  Janney,  Katy  Mixon,
Steve Coogan, Pierre Coffin, Chris Renaud, Steve Carell, Hirojuki Sanada
Režie:  Kyle Balda, Pierre Coffin

BLÁZNIVÁ DOVOLENÁ
Sobota 29. 8. | 20:00 hod.
USA, komedie, 96 min., vstupné 100 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Další generace Griswoldů v tom zase lítá. Dospělý Rusty Griswold kráčí ve stopách
svého otce a v naději na posílení rodinných pout se rozhodne překvapit svou ženu
Debbie  a  jejich  dva  syny  cestou  zpět  do  Ameriky,  do  rodinného  „oblíbeného
zábavního parku" Walley World.
Hrají:  Ed Helms, Christina Applegate, Leslie Mann, Chris Hemsworth, Charlie Day,
Chevy Chase, Beverly D'Angelo, Keegan-Michael Key, Elizabeth Gillies, Regina Hall,
Skyler Gisondo, Steele Stebbins, Miles Doleac, Kourtney Shales, Hunter Denoyelles,
Marie Joelyn
Režie:  John Francis Daley, Jonathan M. Goldstein

CESTA VZHŮRU
Neděle 30. 8. | 20:00 hod.
ČR, dokumentární, 100 min., vstupné 100 Kč, do 12 let nevhodný
V  tomto  snímku  nejde  o  pouhou  dokumentaci  historického  úspěchu  českého
horolezectví,  ale též o širší  pohled na lidské zdolávání extrémních překážek, a  to
nejen ve fyzickém slova smyslu. Radek Jaroš si jako první Čech a teprve patnáctý



člověk  na  světě  splnil  horolezecký  sen  a  zcela  unikátně  za  přítomnosti  kamery
vystoupil na poslední z nejvyšších hor světa K2, která mu chyběla do tzv. Koruny
Himálaje. Film se tak pro diváka stává mimořádnou příležitostí absolvovat společně
s Radkem a jeho horolezeckými přáteli strastiplnou cestu na osmitisícový vrchol a
stát se na malou chvíli doslova součástí expedice na K2. Diváci mohou díky filmu
autenticky  prožívat  obavy  i  úlevu  hlavních  hrdinů,  pocítit  tíhu  každého kroku i
dechu v nepředstavitelné nadmořské výšce a snad i nakonec porozumět majestátné
kráse, za jejíž dotek se mnohdy platí tou nejvyšší cenou.
Hrají:  Radek Jaroš, Petr Mašek, Martin Havlena, Lucie Výborná, Andrea Jarošová
Režie:  David Čálek

DIOR A JÁ
Pondělí 31. 8. | 20:00 hod.
Film uvádíme v rámci Dnů francouzské kultury
Francie, dokumentární, 89 min., vstupné 100 Kč, mládeži přístupný, s titulky
Dior a já je celovečerní dokument, který provádí diváky zákulisím dílny módního
návrháře  Rafa  Simonse,  který  na  jaře  2012  představil  svojí  první  kolekci  haute
couture  pro  legendární  módní  dům  Christian  Dior.  Dokument  zachycuje  z
bezprecedentní blízkosti osm napjatých týdnů vyměřených na přípravu Simonsovy
debutové  kolekce.  Odhalujeme zde  zákulisí  módního domu,  od tvůrčích procesů
jeho uměleckého ředitele po práci neúnavných švadlen v ateliéru. Můžeme sledovat
vývoj  osobních  vztahů  mezi  zaměstnanci,  jejich  práci,  v  níž  se  zrcadlí  odkaz
samotného Christiana Diora.
Hrají: Marion Cotillard,  Jennifer  Lawrence,  Sharon Stone,  Isabelle  Huppert,  Marc
Jacobs, Harvey Weinstein
Režie:  Frédéric Tcheng

                                                Změna programu vyhrazena.


